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Onderwerp

Bestemmingsplan Leukerstraat 47 en 73

Voorstel

Aan de raad voorstellen:
1. Met het omzetten van de bedrijfswoningen aan de Leukerstraat4T en 73 naar
burgerwoningen in te stemmen.
2. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' met planidentificatienummer
N L. I M RO. 0988. BPLeu ke rstr47 en7 3 -VAO 1 on gewijzigd vast te stel len.
3. Het bestemmingsplan'Leukerstraat 47 en73' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan
te merken.
4. Voor het bestemmingsplan 'Leukerstraat4T en 73'geen exploitatieplan vast te stellen.

Inleiding

De woningen aan de Leukerstraat 47 en 73 zijn bestemd als bedrijfswoningen, maar zijn
echter aljaren in gebruik als burgerwoningen. In voorliggend bestemmingsplan wordt de
bestemming van beide percelen gewijzigd naar wonen, zodat het gebruik in
overeenstemming is met de bestemming.

Uw college heeft op 9 oktober 2018 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en
besloten dat het plan ter inzage kan worden gelegd.

Beoogd effect/doel

Het planologisch mogelijk maken dat de woningen aan de Leukerstraat4T en 73 gebruikt
kunnen worden als burgerwoningen.
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Argumenten

7.7 en 2.1 De ontwikkeling is vanuit planologisch oogpunt aanvaardbaar.
De woningen liggen aan de rand van bedrijventerrein Industrieterrein Leuken-Noord in een

overgangsgebied naar Leuken. In deze randzone aan de Leukerstraat liggen al diverse
(bedrijfs)woningen die worden bewoond door burgers.
Uit onderzoek is gebleken dat er geen (milieu)beperkingen ontstaan bij de bedrijven op

het gezoneerde industrieterrein en de maximale ontheffingswaarde voor de woningen
binnen de geluidzone wordt niet overschreden.

3.1 Het Ministerie heeft de gemeenten verzocht dit in het raadsbesluit vast te leggen.
Sinds l januari 2010 is de digitale verplichting uít de Wet ruimtelijke ordening van kracht
geworden voor alle bestemmingsplannen die vanaf dat moment als ontwerp in procedure

worden gebracht. Indien er sprake is van een authentiek digitaal ruimtelijk plan is het
digitale plan bindend.

4.1 Het kostenverhaal is anderszins verzekerd.
Om eventuele risico's op planschade af te wentelen zijn planschadeovereenkomsten met
in itiatiefnemers aangegaan.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Het bestemmingsplan is in opdracht van en voor rekening van initiatiefnemers opgesteld
De legeskosten hiervoor bedragen € 5.78I,78 (prijspeil 2018).

Juridische gevolgen
Niet van toepassing

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het bestemmingsplan wordt na vaststelling vanaf medio februari 2019 gedurende 6 weken
ter inzage gelegd.

Communicatie/ participatie

Op t7 oktober 2018 is bekend gemaakt dat met ingang van 18 oktober 2018 gedurende
zes weken, dat wil zeggen tot en met 28 november 2018, bij de informatie- en
servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, het ontwerpbestemmingsplan
'Leukerstraat 47 en 73' met bijbehorende toelichting ter inzage heeft gelegen. Het plan

was digitaal raadpleegbaar via de websites: www.weert.nl/bestemmingsplannen en

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is

N L.IM RO. 0988. BPLeu kerstraat4TenT3 -ON0 1.
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Ten aanzien van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd met de provincie Limburg. De
bekendmaking is gepubliceerd in het huis-aan-huis blad Via Limburg en in de
Staatscou ra nt (via www. officie lebeken dma kin gen. n l).

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan is één inspraakreactie ingediend.
De provincie Limburg heeft per e-mail d.d.22 oktober 2018 laten weten dat er geen
aanleiding is om zienswijzen in te dienen (DJ-591251). Erzijn geen zienswijzen ingediend.

Overleg gevoerd met

Intern

Anouk Cramers en Marian Arts (afdeling Ruimte & Economie)

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Raadsvoorstel met concept besluit
2. Bestemmingsplan Leukerstraat 47 en 73 (toelichting, regels en verbeelding)
3. Reactie provincie Limburg
4. Planschadeovereenkomsten
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